
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2021 r. 

Od 1 września 2021 r. przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z 

aktualnymi wytycznymi przeciwepidemiologicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

rozporządzeniami MEiN. 

Najważniejsze zasady: 

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez jakichkolwiek objawów 

świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (kaszel, katar, podwyższona 

temperatura, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie). 

 

2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00 

             Poszczególne grupy pracują w godzinach: 

Grupa I STOKROTKI    – 7.00 – 17.00 

Grupa II POZIOMKI     – 7.00 – 17.00 

Grupa III BIEDRONKI  – 6.30 – 16.30 

Grupa IV SŁONECZKA – 7.30 – 16.00 

Grupa V SÓWKI           – 8.00 – 15.30 

Grupa VI MISIE            – 7.00 – 16.00 

Poza wymienionymi godzinami pracy grup, dzieci będą przebywać w grupach łączonych! 

 

3. Rodzice (opiekunowie prawni) i inne osoby przyprowadzające dziecko oraz upoważnione do 

odbioru dziecka mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej jedynie w szczególnych uzasadnionych 

przypadkach w maseczce osłaniającej nos i usta oraz po uprzednim zdezynfekowaniu rąk. W 

okresie od 1 do 30 września, tj. w okresie adaptacyjnym, dziecko, które rozpoczyna edukację 

przedszkolną może wejść z jednym rodzicem/opiekunem do wydzielonej szatni, gdzie można 

dziecko rozebrać z wierzchniego okrycia, i przekazać je pod opiekę pracownikowi przedszkola. 

Rodzic powinien szybko pożegnać się z dzieckiem, bo do szatni nie może wejść więcej niż 4 

dorosłe osoby. Jeżeli w tym czasie w przedszkolu dziecko lub pracownik zachorują na Covid-19 

wstęp rodziców lub opiekunów do placówki będzie wstrzymany! 

 

4. Osoby przyprowadzające dziecko przekazują je pod opiekę pracownika przedszkola, który 

odprowadza dziecko do właściwej szatni, pomaga przy przebieraniu i odprowadza dziecko do sali 

zajęć pod opiekę nauczyciela. 

 

5. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci proszone są o zachowanie odpowiedniej odległości 

nie mniejszej niż 1,5 metra. 

 

6. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zbędnych przedmiotów, w szczególności 

pluszowych zabawek, kocyków, poduszek itp. 

 

7. Dzieci odebrane z przedszkola przez rodziców lub osoby upoważnione nie korzystają z 

przedszkolnego placu zabaw. 

Prosimy nie zapominać o wczytaniu karty rejestrującej wejście i wyjście dziecka z przedszkola. W 

przeciwnym wypadku liczony będzie całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu, tj. 10 godzin.  Obok 

rejestratora znajduje się domofon z zaznaczonymi grupami, przez który można poprosić dziecko.           

Dyrektor i Nauczyciele Przedszkola 


